
 

EXPOSIÇÃO “SENTINELAS DO MAR”  
NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANGUALDE 

17 DE FEVEREIRO A 4 DE MARÇO | 9H30-13H00 e 14H00-17H30 
 
A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, 

acolhe de 17 de fevereiro a 4 de março a exposição “Sentinelas 

do Mar”. Fruto de uma parceria celebrada entre a Câmara 

Municipal de Nelas e a Autoridade Marítima Nacional, a mostra 

tem como finalidade divulgar e valorizar o património em 

torno dos faróis nacionais (continentais e insulares).  

 

“Sentinelas do Mar” poderá ser visitada entre as 9h30 às 13h00 

e as 14h00 às 17h30. A entrada é livre, sendo fundamental o 

respeito das regras de saúde pública em vigor.  

 

A exposição foi inaugurada em junho de 2021 na vila de Nelas e, 

a partir de dezembro passado, tem circulado por várias 

Bibliotecas da Rede Intermunicipal de Bibliotecas Viseu Dão 

Lafões (RIBVDL). Depois da Biblioteca de Vouzela, Penalva do 

Castelo, Santa Comba Dão e Carregal do Sal, chega a Mangualde, seguindo depois para as Bibliotecas de Oliveira de 

Frades, Aguiar da Beira e Sátão. 

 

O objetivo da exposição é valorizar um património notável e uma história ligada ao mar que tanto honra os 

portugueses. Os faróis tiveram sempre um papel importante tanto na orientação como também um sinal de regresso 

a casa durante séculos. Por isso, desempenham um papel importante na cultura, sendo a grande maioria classificados 

como Monumentos Nacionais.  

 

O pintor Aires dos Santos curador da exposição, convidou para este projeto 10 conceituados pintores ibéricos no 

período pós- confinamento, com o intuito de poderem retomar as suas atividades artísticas, surgindo um conjunto 

de 33 notáveis trabalhos artísticos de elevado valor simbólico.  

As obras expostas são da autoria de diversos pintores, nomeadamente, Aires dos Santos (Canas de Senhorim), Alice 

Piloto (Viseu), António Dias (Canas de Senhorim), Grácio Freitas (Amora), José Dell Castillo (Cidade Rodrigo – 

Espanha), Lena Jorge (Viseu), Luís Duro (Viseu), Mário Costa (Unhais da Serra), Nelson Santos (Canas de Senhorim), 

Nuno Angélico (Viseu) e Ricardo Rodrigues (Viseu). 

 

O Município de Mangualde e a Biblioteca Municipal convidam toda a comunidade a visitar esta exposição. 

 
 
Mangualde, 15 de fevereiro de 2022. 
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